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door Harrie Nijen Twilhaar 
en André Spaansen

WINSCHOTEN, woensdag
Het nieuws van de tweede arrestatie

rondom de reeks branden in het Oost-

Afscheid van ’Miep 02’
• Nog heel even genieten op het
terrein van het politiebureau,
maar dan moeten Stephan
Burghouts (rechts) en Fons
Molenaar uit Volendam hun
’Miep 02’ toch echt vaarwel
zeggen. 
Zaterdag werd hun houten
zelfbouwcabrio in beslag geno-
men. 
Het duo hing duizenden euro’s
aan boetes boven het hoofd

voor vergrijpen zoals het rijden
zonder rijbewijs, zonder verze-
kering en zonder keuringsbe-
wijs. Maar in ruil voor het teke-
nen van een afstandsverklaring
zullen de twee niet vervolgd
worden, zo is overeengekomen. 
Anderhalf jaar sleutelden de
17-jarige techneuten aan Miep
02. Vier versnellingen en een
heuse verwarming werden erin
gebouwd. FOTO: MARTIN MOOIJ

door Wouter de Winther
DEN HAAG, woensdag

Gratis fruit, een cursus stop-
pen met roken of een kostenlo-
ze gezondheidscontrole. Met
dergelijke cadeautjes kunnen
werkgevers hun werknemers
stimuleren gezonder te leven
en zo miljarden besparen. 

Dat opmerkelijke advies
komt van het kabinet. 

Staatssecretaris De Krom
(Sociale Zaken) geeft vandaag
het startschot voor de campag-
ne ’Duurzame Inzetbaarheid’,
waarmee bedrijven worden
aangemoedigd hun personeel
beter aan het werk te houden
door de portemonnee te trek-
ken voor de gezondheid van
werknemers, alsook voor
scholing en productiviteit. 

’Makelaars
misbruiken
NHG-fonds’

door Joris Polman
AMSTERDAM, woensdag

Makelaars proberen over de rug van wanhopige
huizenbezitters de Nationale Hypotheek Garantie
(NHG) te misbruiken.

Verkopers worden via websites en advertenties
aangemoedigd hun woning te verkopen en het waar-
borgfonds NHG te laten opdraaien voor het verschil
als het huis minder waard blijkt dan de hypotheek.
Zo geven makelaars onder meer het advies aan echt-
paren om te scheiden, zodat zij meer kans maken om
de restschuld af te wentelen op het fonds. 

Courtage
Trapt het waarborgfonds NHG er niet in, dan

strijkt de makelaar in ieder geval de courtage van de
woningverkoop op. De huiseigenaren blijven dan
wel met een schuld achter. 

NHG-directeur Karel Schiffer en de drie grootste
brancheorganisaties, NVM, VBO en Vastgoedpro,
waarschuwen voor de kwalijke praktijken bij wo-
ningverkopen. De NHG onderzoekt momenteel

„een handvol dossiers” waar-
bij er op zijn minst sprake is
van „ernstige misleiding” en
mogelijk zelfs fraude, zegt
Schiffer. Het gaat om een
nieuw fenomeen waarbij ma-
kelaars misbruik maken van
de crisis op de huizenmarkt,
zegt de NHG-directeur. „Ze
proberen ons een pootje te
lichten.” 

De NHG, dat zo’n 750 mil-
joen in kas heeft, is een nood-
fonds dat huizenbezitters
helpt hun restschuld te beper-
ken. De hypotheek moet dan
wel met NHG-garantie zijn af-
gesloten. Redenen voor een ge-
dwongen verkoop kunnen be-
halve een scheiding onder
meer werkloosheid of arbeids-
ongeschiktheid zijn. 

Groningse Winschoten leidt
nog niet tot grote opluchting.
De 18.000 inwoners blijven op
hun hoede. 

Nadat zondag de 26-jarige
Danny F. werd opgepakt toen
hij op heterdaad werd betrapt,
is nu zijn goede vriendin, de
25-jarige Miranda F. (geen fa-
milie), aangehouden op ver-
denking van betrokkenheid.
Het is onduidelijk of ze slechts
een meeloper was of daadwer-
kelijk brand heeft gesticht.
Het is alleen bekend dat Mi-
randa F. getuige was van twee
brandstichtingen die aan Dan-
ny F. worden toegeschreven. 

Ze hield volgens medehuur-
ders van de woning van F. ech-
ter de kaken stijf op elkaar tot-
dat haar ’maatje’ werd opge-
pakt. „Nonchalant bekende
ze dat ze geen fut had om de
politie te waarschuwen”, zeg-
gen buren.

• Miranda F. met vriend Danny F.

Late Edison
Doe Maar

Late Edison
Doe Maar

• Ere wie ere toekomt: bijna 35
jaar na oprichting en bijna twintig
na opheffing gaat de Edison
Oeuvreprijs dit jaar naar Doe
Maar. Ernst Jansz, Jan Hendriks,
Henny Vrienten en René van
Collem (vlnr) werden hiervan

gisteren op de hoogte ge-
bracht door radio-dj Frits

Spits, voor-

dat ze naar Paradiso gingen voor
een benefietconcert met orkest
voor War Child. De prijs zal in
februari worden overhandigd.
Doe Maar staat aan de vooravond
van haar derde grote reünie. Na
concerten in 2000 en 2008 begint
de jarentachtigsensatie zaterdag
aan haar Symphonica in Rosso-
reeks. FOTO: ANP
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Net sluit zich rond ex-premier Curaçao

Woning voor 
een prikkie

naar ’vriendje’

door Dennis Naaktgeboren
en Alex de Vries

DEN HAAG, woensdag
Het net sluit zich langzaam rond ex-

premier Gerrit Schotte van Curaçao.
Al langer zijn er hardnekkige geruch-
ten dat hij zetbaas is van de maffia,
maar nu lijkt de Tweede Kamer over-
tuigd en vraagt actie. 

Aanleiding is zijn vriendschap met de half-Ne-
derlandse maffiabaas Franscesco Corallo, die
wordt verdacht van drugshandel en witwassen.
Minister Spies (Koninkrijksrelaties) moet voor
morgenmiddag opheldering geven over de ver-
meende banden van Schotte met de Italiaanse
maffia. Dit vanwege het uitlekken van vertrouwe-
lijke correspondentie tussen de Italiaanse rege-

ring, de Nederlandse ambassa-
deur te Rome en Schotte. 

Hoge positie
De laatste vraagt begin 2011

aan de Italianen om informa-
tie over de wereldwijd gezoch-
te maffiabaas Franscesco Co-
rallo, omdat hij hem op een
’prestigieuze en belangrijke
positie’ wil benoemen. Hij zou
een plek bedoelen in de raad
van commissarissen van de
Centrale Bank. Corallo, die
ook een Nederlandse paspoort
heeft, bezit verschillende gro-
te casino’s op Sint-Maarten,
Curaçao en in Panama.

De SP is verbijsterd over de
uitgelekte correspondentie
die de dubieuze banden tussen
de voormalige premier en on-
derwereld bevestigt en con-
cludeert verder dat het kabi-
net er al vanaf wist. 

• De goede banden zijn zonne-
klaar tijdens een etentje met
rechts Gerrit Schotte in wit
overhemd en aan het hoofd
van de tafel maffiabaas Corallo. 

’Waarom deed
kabinet niets?’

Van onze correspondent
HERTEN, woensdag

Nederlands enige pijpenfa-
brikant blijft toch bestaan.
Gubbels Pijpen uit het Lim-
burgse Herten ging eerder dit
jaar failliet, maar het bedrijf
maakt een doorstart. Bij het
familiebedrijf uit 1870 werden
26 mensen ontslagen, maar nu
zijn er weer 15 aangenomen. 

„Het conflict met de bank is
opgelost. We gaan afgeslankt
verder”, zegt directeur Gub-
bels opgelucht. 

WWiinnsscchhootteenn
bblliijjfftt aalleerrtt nnaa

aarrrreessttaattiiee
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Besparing
van miljarden

Pijp blijft roken
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Het dagblad De Telegraaf geeft on-
partijdig nieuws, zonder gebonden te
zijn aan enige staatkundige partij,
kerkelijke richting of belangenge-
meenschap, uitsluitend in dienst van
’s lands belang.

Artikel 3 der Statuten.

Opnieuw zijn onthutsende fei-
ten opgedoken over de banden tus-
sen ex-premier Schotte van Cura-
çao en de maffia. Uit brieven van
het Italiaanse ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en de Nederland-
se ambassadeur in Rome blijkt dat
Schotte van plan was een constitu-
tionele positie te geven aan ’een be-
langrijk persoon in de Siciliaanse
maffia’.

Het gaat om Francesco Corallo,
casinobaas op Sint-Maarten. Daar
regeerde ooit Claude Wathey, die
het eiland feitelijk verkocht aan de
georganiseerde misdaad. Curaçao
lijkt hetzelfde lot te wachten, indien
de recent als premier afgezette
Schotte ooit weer een rol in de rege-
ring zou krijgen. Dat mag dus niet
gebeuren. 

Al eerder werd in een veiligheids-
onderzoek gemeld dat Schotte con-
tacten zou hebben met dubieuze fi-
guren als de Italiaan Corallo die –
naar nu blijkt – ook een Nederlands
paspoort heeft. 

Corallo is weliswaar nooit ver-
oordeeld, maar volgens de Italiaan-
se autoriteiten is al medio jaren ne-
gentig uit onderzoek gebleken dat
hij betrokken was bij internationale
drugshandel en witwassen.

De uiterst belastende feiten moe-
ten in ieder geval sinds mei 2011be-
kend zijn geweest bij toenmalig mi-
nister Donner (Koninkrijksrela-
ties). De vraag rijst waarom niets
met deze informatie werd gedaan.
Intussen wordt Corallo gezocht
door Interpol wegens een miljoe-
nenfraude bij een Italiaanse bank. 

Op korte termijn moet ook op-
heldering komen over de vraag hoe
het mogelijk is dat deze vermeende
Siciliaanse maffiabaas de Neder-
landse nationaliteit heeft gekregen. 

Maffiabaas

Enige originaliteit kan het altijd
zuinige Internationaal Monetair
Fonds (IMF) niet worden ontzegd.
Deze organisatie komt juist nu met
de aanbeveling dat Nederland en
Duitsland de inflatie opvoeren door
de lonen te laten stijgen en de over-
heid minder te laten bezuinigen. 

De aanbeveling van het IMF
komt niet zo maar. Het fonds maakt
zich grote zorgen over de wereld-
economie en vooral de chaos bin-
nen de eurozone. De Zuid-Europe-
se eurolanden blijken maar niet in
staat om hun financiële huishou-
ding op orde te krijgen en om de
economie zodanig te hervormen
dat de landen weer concurrentie-
kracht krijgen. 

IMF ziet een oplossing: als de
sterke landen als Nederland en
Duitsland hun inflatie opvoeren
door hogere lonen, dan kunnen de
burgers in die landen meer kopen
en dat is goed voor de economie.
Bovendien wordt door de hogere
loonkosten de exportpositie van de
sterke landen verzwakt en dat is
gunstig voor de zwakkere zuidelijke
landen. 

Met dit advies zit het IMF op
glad ijs. Niet alleen verbieden Euro-
pese regels een te groot overheidste-
kort; ook is een explosie van de
loonkosten funest voor de export
van ons land. Wie die oplossing
kiest, kiest er ook voor ons bedrijfs-
leven en werkgelegenheid te be-
schadigen om zuidelijke landen die
hun zaakjes niet op orde hebben, te
steunen. 

Niet op orde
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Fiscus stuit op geheim
potje muziekmiljonair

door Bart Mos
HILVERSUM, woensdag

Wat bedoeld was als een stiekem appeltje voor de dorst op belastingparadijs Jersey, dreigt voor
de Hilversumse muziekmiljonair Hans Bos uit te draaien op een enorme fiscale zeperd. Bos is de
maker van bekende televisiedeuntjes zoals die van de EO, Mora en SBS.

Miljonair Bos (51) overkwam
wat voor zwartspaarders de al-
lergrootste nachtmerrie is: sta-
pels vertrouwelijke corres-
pondentie tussen hem en zijn
geheime schatbewaarder
kwam in handen van de Belas-
tingdienst. 

Enkele jaren geleden ont-

dekte de fiscus op het Britse
Kanaaleiland Jersey een
spaarpotje van ruim één mil-
joen euro, genaamd ’Spring-
steen Trust’. De Belasting-
dienst had het ster-
ke vermoeden dat
dit het vermogen
van de Hilversum-
se muziekmiljo-
nair betrof. Het zou
gaan om geld dat
Bos de afgelopen
jaren heeft ver-
diend met zijn bedrijf Sound-
scape, dat voor vrijwel de hele
markt televisiemuziek produ-
ceert. Jersey is voor zwart-
spaarders een interessant ei-
land, aangezien daar vrijwel
geen belasting wordt geheven. 

Omdat het spaarpotje van
één miljoen euro in verband

werd gebracht met Bos, maar
niet in diens belastingsopgave
voorkwam, vroeg de fiscus
hem om opheldering. De mil-
jonair ontkende de hele Jer-

sey-connectie.
Maar uit proces-
stukken, ingezien
door De Telegraaf,
wordt duidelijk dat
Bos ondertussen
druk telefoneerde
met het trustkan-
toor op het eiland

en zijn fiscaal adviseur in Ne-
derland. Na enig beraad tussen
de drie partijen werd besloten
tot een truc waarbij de band
van Bos met de trust op Jersey
tijdelijk werd verbroken, om
zo de fiscus om de tuin te kun-
nen leiden. Het schriftelijk
verslag van deze telefoonge-
sprekken, inclusief de truc,
eindigde echter óók op het bu-
reau van de Belastingdienst. 

De miljonair hangt een na-
heffing, een boete en mogelijk
ook nog strafrechtelijke ver-
volging boven het hoofd. De
Belastingdienst stelt dat de
zaak tegen Bos voortkomt uit
het verdrag dat Nederland in
2007 heeft gesloten met Jersey.
Op basis daarvan kan de fiscus
informatie opvragen bij het
Kanaaleiland. „Daardoor is
het een stuk lastiger gewor-
den om vermogen verborgen
te houden”, weet een woord-
voerster van de Belasting-
dienst. 

Hans Bos wilde niet reage-
ren. 

STEEKDRAMA
NA SCHEIDING
STEEKDRAMA
NA SCHEIDING

Vader verwondt vrouw
en dochtertje met mes

door Roy Klopper
NIEUW-VENNEP, woensdag

Nadat vier politieagenten twee weken geleden een eerdere echtelijke ruzie in de Nieuw-
Vennepse woning van de familie K. nog in de kiem hadden gesmoord, liep het gisterochtend
in alle vroegte volledig uit de hand: de vanwege scheidingsperikelen dolgedraaide vader Bert
K. (51) verwondde zijn dochter Cheyenne (12) en vrouw Jolanda met een mes.

Het was een heftig ontwa-
ken voor de bewoners van
de Lichterstraat in de fo-
rensengemeente bij Schip-
hol. „Toen ik rond half ze-
ven herrie hoorde, dacht ik
eerst aan wat dronkenlap-
pen. Zodra ik uit het raam
keek, zag ik echter de buur-
man met een groot mes in
zijn hand op zijn eigen voor-
deur bonzen”, aldus de
overbuurjongen die onmid-
dellijk naar buiten ging.
„Daar kon ik nog net mijn
oudste overbuurmeisje van
16 opvangen die met de tele-
foon aan haar oor naar bui-
ten vluchtte om 112 te bel-
len.”

De geheel over zijn toe-

ren zijnde Bert K. kon niet
voorkomen dat zijn dochter de
voordeur achter zich in het slot
gooide. Hierop tikte de brie-
sende zelfstandig werkende
autoschadehersteller een ruit-

je in. Even later vluchtte zijn
jongste dochter Cheyenne
naar buiten. „Zij had een klei-
ne snijwond, maar veel stelde
dat niet voor. Ze was vooral erg
van streek”, zo herinnert de
buurjongen zich.

De politie trof later in de wo-
ning de licht gehandicapte
echtgenote Jolanda aan met
steekwonden. Ook K. bloedde
hevig. Volgens getuigen had
hij een ’keurig rechte wond’
die zeker niet zou zijn ont-
staan door ruitscherven. In de
buurt gonst het van geruchten
dat de dader poogde zichzelf
van het leven te beroven. 

De gewonden zijn naar zie-
kenhuizen overgebracht en
verkeren buiten levensgevaar.
Verder onthoudt het korps
Kennemerland zich van ieder
commentaar.

Buurtgenoten reppen van
huwelijksproblemen. Bert K.
zou al een tijdje niet meer thuis
wonen. 

• De tuin van de familie K. in
Nieuw Vennep is door de
politie afgezet na het steekin-
cident gisterochtend, waarbij
Bert K. (51) zijn dochter Chey-
enne (12) en vrouw Jolanda
met een mes verwondde.
Foto links: Rond kwart voor
vijf ’s ochtends arriveerden
ambulances die de gewon-
den naar het ziekenhuis over-
brachten. 

FOTO’S: MICHEL VAN BERGEN

• Agenten doen onderzoek in de
woning na de steekpartij. 
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Onderwijsinspectie positief in eerste tussenrapport

Proef met flexibele
lestijd succes

Van onze verslaggevers
DEN HAAG/AMSTERDAM, woensdag

Een proef waarbij basisscholen vrijheid krij-
gen om zelf de lestijden in te delen en scholie-
ren ’snipperdagen’ mogen opnemen, verloopt
zeer succesvol. Dat staat in het eerste tussen-
rapport van de Onderwijsinspectie over de zo-
geheten flexibilisering van onderwijstijd, dat
gisteravond naar de Tweede Kamer is ge-
stuurd.

Op zeven scholen loopt
sinds een jaar een experiment
waarbij flexibele begin- en
eindtijden van de les en vier-
daagse schoolweken mogelijk
zijn en waarbij ouders en scho-
lieren niet van de schoolva-
kanties afhankelijk zijn om va-
kantie te vieren. Reden voor
de proef is de wens van ouders
om het schoolleven meer aan
te laten sluiten bij de praktijk
in het werkende leven, waar
arbeidstijden ook steeds flexi-
beler worden.

Omdat de scholen die mee-
doen aan de proef onderling
erg verschillen, durft de On-
derwijsinspectie nog geen oor-
deel te geven over de onder-
wijskwaliteit. Wel halen alle
deelnemende scholen het mi-
nimum van 940 lesuren, veel
zitten daar zelfs boven. „Het
algemene beeld is niet nega-
tief”, aldus de inspectie. Ne-
gen op de tien ouders zijn te-
vreden of zeer tevreden over
de kwaliteit van de lessen en
de aandacht die leerlingen
krijgen.

De goede resultaten van de
proef betekenen goed nieuws
voor de reiswereld, die al een
tijdlang probeert om leerlin-
gen in het basis- en voortgezet
onderwijs jaarlijks vijf, vrij te
besteden snipperdagen te ge-
ven. 

Spreiding
„Nu worden te veel mensen

in een beperkt aantal vertrek-
dagen gepropt, zoals in de
herfstvakantie. Dat maakt dit
soort korte vakanties onnodig
duur. Meer spreiding is nodig
om de beschikbare reizen be-
ter te verdelen”, vindt direc-
teur Frank Oostdam van bran-
cheorganisatie ANVR.

Samen met ANWB en Ou-
ders & Coo probeert ANVR
een systeem van snipperdagen
in te voeren. Dat zal niet zon-
der slag of stoot gaan, want het
hele onderwijssysteem van
een school moet op de schop.
De nadruk moet komen te lig-
gen op het leren van individu-
ele scholieren in plaats van een
hele klas. Dat is met name op
scholen met grote klassen las-
tig.

Er zijn wel knelpunten: bij
het inroosteren van leraren is
het lastig om te voldoen aan de
cao-eis dat docenten minstens
twaalf weken per jaar vakan-
tie hebben. Scholen die onder-
wijs combineren met kinder-
opvang klagen over de ver-
schillende regels die voor die
twee taken gelden. 

De proef is sinds september
uitgebreid naar in totaal vijf-
tien scholen.

door Arnoud Boer
AMSTERDAM, woensdag

Verzekeraars hebben de
vertrouwensbreuk met klan-
ten nog niet weten te lijmen,
na de klap van de woekerpolis-
affaire. Maar liefst 80 procent
van consumenten vindt dat
maatschappijen de belangen
van klanten onvoldoende cen-
traal stellen. Verder vinden
klanten de infor-
matie die ze krij-
gen onduidelijk
en laat de toe-
lichting bij de af-
wijzing van een
schadeclaim te
wensen over.
Dat blijkt uit on-
derzoek van de
Stichting toetsing verzeke-
raars, dat vandaag gepubli-
ceerd wordt.

„Consumenten vertellen
dat ze het belangrijk vinden
dat verzekeraars heldere en
duidelijke voorlichting ge-
ven”, zegt directeur Ron van
Kesteren van de stichting die
het Keurmerk Klantgericht
Verzekeren uitgeeft. Twee
van de drie ondervraagden
vindt dit het belangrijkste on-
derdeel van het keurmerk,
legt hij uit. „Dit is duidelijk
voor verbetering vatbaar. ”
Van Kesteren: „Klanten krij-
gen vaak nog onbegrijpelijke
informatie bij de aanschaf van
een polis.” . 

Klant ontevreden
over verzekeraar

• Van Kesteren

door Dennis Naaktgeboren
DEN HAAG, woensdag

De Nationale ombudsman
moet op zijn tellen passen. Met
zijn politieke uitspraken
schaadt hij het instituut.

Dat stelt de VVD, dat van-
daag in de Tweede Kamer for-
se kritiek uit op het functione-
ren van ombudsman
Brenninkmeijer. De liberalen
vinden dat hij te vaak over de
schreef gaat met politiek getin-
te opmerkingen.

„Het Nederlandse publiek
heeft recht op een onpartijdi-
ge, onafhankelijke ombuds-
man”, aldus VVD-Kamerlid
Litjens. „Als hij dingen wil
veranderen, moet hij lekker
zelf de politiek in gaan. Hij
schaadt het instituut.”

VVD vindt
ombudsman
te politiek

Huis met NHG voor prikje naar ’vriendje’
Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, woensdag
Makelaars misbruiken de Nationale

Hypotheek Garantie om huizenbezit-
ters zonder restschuld snel van hun te
koop staande woning te helpen. 

Het tot nu toe meest ’bizarre dossier’
betreft een makelaar die een huizenbe-
zitter wist te verleiden om zijn huis voor

dat de makelaar de woning zelf voor ’een
geringe prijs’ koopt. 

Brancheorganisaties NVM, VBO en
Vastgoedpro hebben volgens NHG ade-
quaat gereageerd op de alarmerende be-
richten, zegt Schiffer. Inmiddels hebben
de brancheorganisaties ten minste vier
dubieuze websites van makelaars uit de
lucht gehaald. 

een prikje te verkopen. De koper bleek
vervolgens „een vriendje van de make-
laar te zijn”, die het huis nog diezelfde
dag voor een veel hogere prijs weer op de
markt bracht, zegt Schiffer.

In dit geval ging NHG niet over tot uit-
kering, waardoor de huizenbezitter met
een flinke restschuld achter bleef. Ook
lijkt het volgens de NVM voor te komen

Kapitaal
gestald

op Jersey

’Waarom greep kabinet niet in?’
DEN HAAG, woensdag

SP-Kamerlid Van Raak, die al jaren ha-
mert op een harde aanpak van corruptie op
de voormalige Antillen, reageert geprik-
keld op het nieuws van de banden tussen
Schotte en maffiabaas Corallo. „Er wordt
nu voor het eerst een direct verband ge-
legd met de Siciliaanse maffia”, zegt hij.
Volgens hem was ook de voorganger van
Spies, toenmalig minister Donner, al
sinds mei 2011 op de hoogte. „Waarom is
daar niets mee gedaan?” De Nederland-
se regering heeft zich tot nu toe afzijdig
gehouden van de politieke perikelen op het
eiland en zich met de slechte financiële be-
grotingssituatie bemoeid.

Betrouwbare bronnen melden verder dat
het openbaar ministerie op Curaçao con-
creet onderzoek doet naar de partijfinancie-
ring van Schottes partij, de MFK. Aanlei-

ding is een grootscheepse belastingontdui-
king van tientallen miljoenen dollars door
een andere casinobaas, de door de Amerika-
nen gezochte Robbie dos Santos. Hij zou fi-
nancier zijn van de MFK. Diens halfbroer,
George Jamaloodin, was in het kabinet-

Schotte de minister van Financiën. 
De SP’er wijst er dan ook op dat

Schotte, die opnieuw meedoet aan de
komende parlementsverkiezingen op
Curaçao volgende week vrijdag, niet
door de screening voor nieuwe minis-
ters mag komen. „Als Nederland moe-

ten we aan de internationale gemeenschap
duidelijk maken dat we niet de verantwoor-
delijkheid kunnen dragen voor een land dat
geregeerd wordt vanuit de onderwereld”,
aldus Van Raak. Een nieuwe screeningwet
van de interim-regering op Curaçao moet
dat voorkomen. 

• Francesco Corallo
…direct verband met Schotte…
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